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Serah Terima Jabatan Direktur Utama/ CEO
BMI
Maswigrantoro
RS menggantikan

SWR

DARI
REDAKSI
Salam Pembaca,
Kembali INFO METAL hadir menyapa seluruh
jajaran BMI Grup di edisi Maret kali ini. Banyak peristiwa menarik seputar kegiatan
operasional baik dari kantor pusat atau
cabang yang bisa dibagikan dari redaksi untuk pembaca sekalian. Di bulan ini perusahaan mengadakan kegiatan besar diantaranya dengan mengadakan kegiatan
outing perusahaan. Tak kalah pentingnya,
dibulan ini secara resmi BMI Grup mengalami pergantian nahkodanya. Semoga dengan
pimpinan baru menjadikan BMI Grup semakin besar dan semakin sukses.

M

aswigrantoro RS mendapat
mandat dari komisaris BMI
untuk menggantikan posisi
Santoso W Ramelan sebagai Direktur
Utama/ CEO PT Bakrie Metal Industries.
Serah terima jabatan orang nomor satu
BMI ini dilaksanakan pada hari Jumat, 6
Maret 2015 di Bakrie Tower, disaksikan
para direksi dan komisaris BNBR dan
karyawan/ manajemen BMI Group (BMI
HO, BMI- BFU, Bcos).
Dalam sambutannya Santoso W Ramelan, mengucapkan terima kasih kepada
direksi BNBR dan seluruh karyawan BMI
Group yang telah bekerja sama salama
ini, dan bersyukur bahwa selama menjabat Direktur Utama/ CEO Allah SWT selalu membantunya.
Pak Santoso selama ini dikenal sebagai
sosok yang berhasil menbangun fundamental bisnis BMI serta berhasil mentransformasi bisnis perusahaan BMI
Group menjadi satu kesatuan bisnis yang
terintegrasi.
SWR sosok yang sudah berkontribusi
selama 30 tahun lebih
dengan
menduduki berbagai posisi di perusahaan
Bakrie Group ini, rupanya masih belum
dapat menikmati masa pensiunnya karena tenaga beliau masih sangat diperlukan
untuk
menjadi advisor
sekaligus
pengawas bagi Pak Waswig dan jajarannya dengan menduduki posisi/ jab-

atan sebagai Komisaris BMI, demikian
keputusan Pemegang Saham BMI.
Pak Wig (sapaan untuk Maswigrantoro RS) dalam kesempatan itu
mengharapkan dukungan penuh dari
kawan-kawan anggota manajemen dan
karyawan, semoga dapat mengemban
tugas mengawal target revenue Rp, 18
Trilyun untuk 5 tahun kedepan sehingga dapat tercapai dan Pak Wig berjanji
akan menerapkan gaya kepemimpinan
yang berbeda dengan cara sesering
mungkin mendatangi meja para staf/
karyawan untuk menagih komitmennya.
Bobby G Umar (President Direktur/
CEO BNBR selaku pemegang saham
BMI) mengharapkan terjadi perubahan
kinerja BMI dibawah kepemimpinan
Pak Wig yang relative masih berusia
muda “peluang sekaligus tantangan
bahwa 5 tahun kedepan pemerintah
kita akan mengucurkan dana pembangunan infrastruktur dengan nilai
Rp. 5.519 Trilyun, BMI harus bisa
mengambil peran sebesar-besarnya”
demikian pesan Pak Bobby.
Setelah selesai acara sambutansambutan dilanjutkan dengan acara
sakral sederhana yakni do’a bersama
dan pemotongan tumpeng sebagai
wujud syukur kepada Allah Swt. Semoga BMI lebih maju ditangan Pak Wig .
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UNIVERSITAS BAKRIE MEBERIKAN

BEA SISWA “GEMILANG” UNTUK ANAK KARYAWAN
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“Gemilang” khusus untuk anak-anak karyawan yang tahun
ini mendaftar kuliah di universitas tersebut, dengan nilai
raport rata-rata 7

SPP dan BOP).
Bagi karyawan yang mendaftarkan anaknya di Universitas
Bakrie cukup membawa Kartu Keluarga, sebagai bukti otentik dan memenuhi persyaratan administrasi kemahasiswaan.


Program S1 Kelas Karyawan

Disamping itu UB juga menyelenggarakan perkuliahan untuk
karyawan Bakrie Group, Program Kelas Karyawan untuk
Prodi Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Komunikasi dibuka
pendaftaran untuk Perkuliahan Batch ke-3. Bagi Karyawan
dan Keluarga Kelompok Usaha Bakrie (KUB) diberikan harga
khusus berupa bebas biaya Biaya Operasional Pendidikan
(BOP).


Magister Manajemen

Program Magister Manajemen Universitas Bakrie dibuka
pendaftaran untuk Perkuliahan Batch ke-3 sampai dengan
tanggal 9 Maret 2015. Biaya Perkuliahan Magister Manajemen di Universitas Bakrie Rp 36.000.000 sampai dengan
selesai. Dengan skema pembayaran: Cicilan 4x Rp. 9.000.000
(dibayar tiap semester) atau 18 x Rp. 2.000.000(dibayar tiap
bulan)
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Ginar
Ayuningtyas - Humas (087886444419)

Kegiatan Donor Darah

Bakrie Pipe Industries

D

engan semangat Hari Ulang
Tahun Bakrie ke 73, BPI Menyelenggarakan Pekan Donor
Darah bekerjasama dengan PMI Kabupaten Bekasi.
Para karyawan BPI antusias mengikuti
donor darah selama 2 hari ini (tanggal 2
dan 3 Maret 2015) tetapi sayangnya ada
keterbatasan kantong darah dari pihak
PMI, Hari Pertama PMI menyediakan
112 kantong darah dan langsung habis
digunakan, sedangkan hari ke dua terdapat 137 kantong darah dan hari kedua
itu pun habis diisi oleh darah pendonor.
“Padahal masih banyak yang berminat”
demikian penjelasan Ridwan Neldi, Panitia penyelenggara.
Sangat diharapkan perusahaan dilingkungan BMI Group menyelenggarakan
secara rutin kegiatan bakti soaial semacam ini, selain bermanfaat bagi kemanusiaan juga menyemarakkan Hari Ulang
Tahun Perusahaan.

B

ahwa tahun ini perusahaan
kita telah berusia 73 tahun,
tidak
banyak
korporasi
swasta yang mempu bertahan dan berusia sepanjang itu, berdiri
tahun 1942 kini Bakrie telah memiliki
“Bakrie Tower dan Rasuna Epicentrum
sebagai icon bisnis.
Perusahaan swasta di Indonesia yang
berusia seumur dengan Bakrie, diantaranya adalah PT Nyoya Meneer berdiri
tahun 1919, HM Sampoerna (1913)
Bank NISP (1941), PT Bentoel (1930) PT

Gajah Tunggal (1951), semua bermula dari
perusahaan keluarga yang dikelola oleh
anggota keluarga kni telah berubah menjadi Korporasi yang sahamnya dimiliki
masyakarat banyak.

